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ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ Й ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ 

НАСІННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТИЦИДІВ  

В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ  

 
Ринково привабливою культурою в Україні залишається ріпак, на який 

постійно зростає попит, тому підвищення врожайності й якості продукції є 

одним з актуальних питань сьогодення. Збільшення валових зборів цієї 

культури має відбуватися не шляхом розширення посівних площ, а за рахунок 

наукового обґрунтування процесів формування продуктивності генотипів під 

впливом регіонального розміщення посівів, погодних факторів і 

агротехнологій. 

Вирішальною умовою підвищення продуктивності посівів ріпаку 

озимого є дотримання всіх агротехнічних прийомів у поєднанні з 

агрометеорологічними факторами. Особливо важливе місце в інтенсивних 

технологіях вирощування займає захист рослин від шкідників. 

Представлено експериментальні дані наукових досліджень, проведених 

у лабораторії насіннєзнавства за 2019–2020 рр. з вивчення впливу 

застосування інсектицидів на формування врожайності й посівних якостей 

насіння ріпаку озимого сортів різних установ-оригінаторів: Смарагт 

(Прикарпатська ДСДС Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН), Пегас (ННЦ «Інститут землеробства НААН»), Соло 

(Вінницька ДДС Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН), 

Стілуца (Інститут олійних культур НААН). 

Встановлено, що в боротьбі з квіткоїдом важливу роль відіграють 

інсектициди, внесені в фазі бутонізації – цвітіння, поширення якого залежить 

від погодних умов, що складаються у цей період. У фазі бутонізації середня 

кількість шкідників на рослинах сортів перевищувала поріг шкодочинності (4–

5 екз./росл.) з подальшим зростанням до 8–9 екз./росл. у фазі цвітіння. 

Внесення інсектицидів зумовлювало збільшення кількості квіток на 

42/34 шт./росл. та стручків (61/33 шт./росл.). Порівняно з контролем (без 

застосування інсектицидів) середній приріст урожайності насіння був 

достовірним і становив: 0,49/0,33 т/га за застосування препарату протеус, 11 %  
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м.д. (норма внесення – 0,6 л/га), і 0,56/0,51 т/га – каліпсо 480 SC, КС (норма –  

0,3 л/га). На таких варіантах насіння формувалося з високими показниками 

посівних якостей, зокрема маса 1000 насінин переважала контроль на 

0,68/0,43 г, а це забезпечувало високий відсоток енергії проростання (81–86 і 

78–83 %) та лабораторної схожості насіння (92–95 і 92–94 %). Водночас 

рентабельність виробництва насіння була вищою на 23,4 % (2019 р.) і 10,4 % 

(2020 р.). За вищої ефективності препарату каліпсо 480 SC, КС та нижчої 

норми його внесення (0,3 л/га) рівень рентабельності був найвищим: 75,4 % 

(2019 р.) і 99,1 % (2020 р.). 

Ключові слова: ріпак озимий, інсектициди, врожайність, посівні 

якості насіння, агрометеорологічні чинники. 
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Increasing the yield and sowing qualities of winter rapeseed depending 

on the use of insecticides in the Western Forest-Steppe of Ukraine 

Rapeseed remains an attractive market crop in Ukraine, for which demand is 

constantly growing. Therefore, increasing yields and product quality is one of the 

topical issues. The increase in the gross yield of this crop should occur not by 

expanding the sown area, but by scientifically substantiating the processes of 

forming the productivity of genotypes under the influence of the regional 

distribution of crops, weather factors and agricultural technologies. 

The decisive condition for increasing the productivity of winter rapeseed 

crops is the observance of all agrotechnical methods in combination with 

agrometeorological factors. A particularly important place in intensive cultivation 

technologies is occupied by the protection of plants from pests. 

Experimental data of scientific research carried out in the laboratory of seed 

science for 2019-2020 are presented. It was studied the effectiveness of the use of 

insecticides on the formation of the yield and sowing qualities of winter rapeseed 

varieties of various originator institutions. Namely: Smaragt (Prykarpathian DSDS 

of the Institute of Agriculture Carpathian Region of the NAAS), Pegas (NSC 

"Institute of Agriculture of the NAAS"), Solo (Vinnytsia SDS of the Institute of 

Feed and Agriculture of Podillia NAAS), Stilutsa (Institute of Oilseeds NAAS). 

It has been established that in the fight against the flower beetle, the spread 

of which depends on the weather conditions prevailing in the budding-flowering 

phase, insecticides introduced in this period play an important role. In the budding 

phase the average number of pests on the plants of varieties exceeded the threshold 

of harmfulness (4–5 ind./plant) with subsequent growth up to 8–9 ind./plant in the 

flowering phase. The introduction of insecticides influenced an increase in the 

number of flowers by 42/34 pcs/plant and pods (61/33 pcs/plant). Compared to the 

control (without the use of insecticides), the average increase in seed yield was 

significant and amounted to 0,49/0,33 t/ha by the use of the drug рroteus, 11% m.d. 

(application rate – 0,6 l/ha), and 0,56/0,51 t/ha – kalipso 480 SC, KS (norm – 0,3 

l/ha). In such variants the seeds were formed with high sowing qualities, in 
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particular, the weight of 1000 seeds was dominated over control by 0.68/0.43 g, 

which provided a high percentage of germination energy (81–86 and 78–83%) and 

laboratory germination of seeds (92–95 and 92–94%). At the same time, the 

profitability of seed production was higher by 23.4% (2019) and 10.4% (2020). With 

a higher efficiency of сalypso 480 SC, KS and a lower rate of its application (0.3 

l/ha), the level of profitability was the highest 75.4% (2019) and 99.1% (2020). 

Key words: winter rape, insecticides, seed yield, sowing quality of seeds, 

agrometeorological factors. 

 

Вступ. Ріпак в Україні залишається ринково привабливою 

культурою, на яку постійно зростає попит, тому підвищення 

врожайності й якості продукції є одним з актуальних питань 

сьогодення. Збільшення валових зборів цієї культури має відбуватися 

не шляхом розширення посівних площ, а за рахунок наукового 

обґрунтування процесів формування продуктивності генотипів під 

впливом регіонального розміщення посівів, погодних факторів і 

агротехнологій [1, 7, 8, 11, 17, 33]. 

Важливим етапом технології вирощування ріпаку озимого є 

дотримання високоефективної системи захисту рослин від комплексу 

шкідливих організмів. Шкідники, а їх понад 50 різноманітних видів, 

можуть спричиняти значні втрати врожаю (до 30–40 %) та знижувати 

якість продукції. Шкідливість їх масового розмноження полягає в 

ранньому й передчасному відмиранні листя, бутонів, розтріскуванні 

стручків, що обмежує потенційну продуктивність сортів і гібридів цієї 

культури [10, 15, 16, 20, 30, 31]. 

Критерієм для ухвалення рішення про проведення обробки 

інсектицидами є економічний поріг шкідливості (ЕПШ) – чисельність 

шкідника, за якої витрати на боротьбу з ним окуповуються ціною 

збереженого врожаю. Цим терміном позначають чисельність 

шкідника, яка спричиняє зниження врожаю на 3–5 % [23, 27]. 

Забезпечення достатнього захисту за умов досягнення порогу 

економічної шкідливості (5 екземплярів на рослину) є одним із 

важливих агрозаходів одержання високого й якісного врожаю насіння, 

водночас обробки пестицидами не повинні зашкодити іншим галузям 

сільського господарства, зокрема бджільництву. Перевагу надають 

агротехнічним заходам захисту та біологічним методам боротьби, а 

при застосуванні хімічних – добирають інсектициди з найнижчим 

токсичним впливом на життєдіяльність фауни [3, 19, 25, 26].  

Поширення шкідників залежить від природних умов певної 

ґрунтово-кліматичної зони та їх відповідності до сприятливості 

протікання життєвого циклу. 
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В умовах достатнього зволоження Західного Лісостепу 

найбільш шкодочинними є ріпакова та хрестоцвіті блішки, ріпаковий: 

пильщик, трач, квіткоїд, насіннєвий і стебловий прихованохоботник, 

втрати врожаю від яких можуть сягати до 50 %. Практикою доведено, 

що весняний захист розпочинається із боротьби з великим ріпаковим 

прихованохоботником, який найшвидше покидає місця перезимівлі і за 

денної температури 5–10 ˚С заселяється на полях, виявити його можна 

за допомогою жовтих чашок-приманок. ЕПШ становить 3–4 шкідники 

за добу у приманці [2]. 

Ріпаковий квіткоїд (Meligethes aeneus F.) – один із 

найнебезпечних шкідників ріпаку. Зимує в верхньому шарі ґрунту, під 

сухим листям та іншими рослинними рештками. Наприкінці квітня – 

на початку травня виходить, живиться на дикоростучих хрестоцвітих, 

потім переходить на посіви ріпаку. Самки відкладають яйця всередину 

бутонів. Личинки виходять з яєць за 5–9 діб, за 15–25 діб вони 

заляльковуються в верхньому шарі ґрунту. Із лялечок за 10–12 діб 

виходять імаго. Це відбувається у червні – липні. Імаго певний час 

живляться на квітках різних рослин, потім мігрують до місць зимівлі. 

Впродовж року розвивається одне покоління. Ріпаковий квіткоїд 

пошкоджує бутони, маленькі з’їдає повністю, а у великих вигризає 

отвори. Пошкоджені бутони опадають. Якщо пошкодження незначне, 

утворюються спотворені стручки з малою кількістю насіння низької 

якості [5, 6, 9]. 

Ще одним небезпечним шкідником є ріпаковий насіннєвий 

довгоносик, або насіннєвий прихованохоботник (Ceuthorhynchus 

assimilis Payk.), який зимує в ґрунті й під рослинними рештками. 

З'являються жуки у квітні за середньодобової температури повітря 

7...8 °С. Спочатку вони живляться на сходах дикоростучих 

хрестоцвітих (хрінниця, редька дика, суріпиця), згодом мігрують на 

культурні види (ріпак, капуста, редька тощо). Живляться стеблами, 

квітконіжками, бутонами. У другій половині травня і до кінця червня 

самки відкладають яйця всередину молодих стручків хрестоцвітих 

культур через прогризені отвори. Плодючість самок сягає 30–40 яєць, 

в один стручок можуть відкладати яйця декілька самок. Личинки 

живляться молодим насінням всередині стручка. Тривалість розвитку 

личинки – 30 діб. Наприкінці червня – на початку липня личинки 

прогризають стручок, падають на землю і заляльковуються у земляній 

колисочці. Молоді жуки нового покоління виходять з лялечки на 

початку серпня. До настання холодів вони живляться хрестоцвітими 

бур'янами і мігрують до місць зимівлі. В уражених 

https://superagronom.com/shkidniki-tverdokrili-coleoptera/ripakoviy-kvitkoyid-id16609
https://superagronom.com/shkidniki-tverdokrili-coleoptera/ripakoviy-abo-nasinnyeviy-prihovanohobotnik-id16607
https://superagronom.com/shkidniki-tverdokrili-coleoptera/ripakoviy-abo-nasinnyeviy-prihovanohobotnik-id16607
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прихованохоботником стручках зменшується маса насіння, вміст олії, 

а отже, і схожість насіння. Пошкоджені прихованохоботником стручки 

сильніше уражуються альтернаріозом. Упродовж вегетації ці шкідники 

розвивають одне покоління. Боротьба з ними полягає в  дотриманні 

просторової ізоляції, знищенні бур’янів із родини Капустяних, 

глибокій зяблевій оранці полів, розпушуванні ґрунту в період масового 

заляльковування личинок [4, 14, 18, 29].
 
 

Сьогодні виробництву пропонують великий перелік різних 

препаратів, які можуть використовувати виробники при перевищенні 

порогу шкідливості, однак їхня дія на формування врожайності й 

посівних якостей насіння та взаємодія із зовнішніми факторами є 

різною [13, 22, 24, 28]. 

Мета досліджень полягала в виявленні шкодочинності 

шкідників на ріпаку озимому та їх знешкодженні під впливом 

препаратів, які б сприяли отриманню високої врожайності та якості 

насіння. 

Матеріали і методи. Польові досліди проводили в насінницькій 

сівозміні лабораторії насіннєзнавства Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН впродовж 2019–2020 рр. 

Загальна площа посівної ділянки 60 м2, облікова – 50 м2.. 

Повторність – триразова. 

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий поверхнево оглеєний на 

лесоподібних суглинках, який має гумусово-елювіальний горизонт 

потужністю 20–30 см. За механічним складом він крупнопилувато-

легкосуглинковий, майже безструктурний, після дощів запливає, 

утворює кірку, після обробітку дуже ущільнюється. Характеризується 

такими агрохімічними показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 

1,9 %, рН сольової витяжки (потенціометричний метод) – 4,8, 

гідролітична кислотність (за Каппеном – Гільковицем) – 2,91 мг-

екв./100 г ґрунту, вміст рухомого фосфору й обмінного калію (за 

Кірсановим) – 98 і 87 мг на 1 кг ґрунту, легкогідролізованого азоту (за 

Корнфільдом) – 89 мг на 1 кг ґрунту. За градацією такий ґрунт має дуже 

низьке забезпечення азотом, середнє – фосфором і низьке – калієм. 

Реакція ґрунтового розчину (рН сольове – 5,4) – слабокисла. 

Агротехніка вирощування – загальноприйнята для культури у 

вказаній зоні. Попередник – пшениця озима. Обробіток ґрунту – 

лущення стерні на 10–12 см, оранка (20–22 см). Гербіциди: раундап,  

48 % в.р. (4,0 т/га за 2–3 тижні до оранки), бутізан, 40 % к. с. (1,75–

2,5 л/га); фунгіцид: амістар Екстра, 28 % к. е. (0,5–0,75 л/га). У фазі 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 69 (2) 

27 

 

відростання листкової розетки застосовували інсектицид фосорган Дуо 

(1,0 л/га). 

У період бутонізації ріпаку озимого досліджували препарати: 

біскайя 240 ОD, МД (0,4 л/га), каліпсо 480 SC, КС (0,3 л/га), протеус, 

11 % м.д. (0,6 л/га) на сортах, занесених до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні, зокрема: Смарагт 

(2011 р., установа-оригінатор – Прикарпатська ДСДС ІСГ 

Карпатського регіону НААН), Пегас (2015 р., установа-оригінатор – 

ННЦ «Інститут землеробства НААН»), Соло (2008 р., установа-

оригінатор – Вінницька ДДС Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН), Стілуца (2008 р., установа-оригінатор – 

Інститут олійних культур НААН). 

Дослідження проводили з використанням методик: визначення 

густоти стояння рослин та їх перезимівлі – методом облікових 

площадок, фенологічні спостереження [32], моніторинг шкідників [21], 

урожайність насіння – методом суцільного обмолоту з кожної ділянки 

і його зважуванням та перерахунком на стандартну 8-відсоткову 

вологість. Насіння відповідало ДСТУ ISO 4138:2002.    

Статистичний аналіз результатів – методом дисперсійного 

аналізу за методикою Б. О. Доспехова (1985) з використанням програми 

Microsoft Excel [12]. 

Результати та обговорення. Погодні умови третьої декади 

серпня 2018 р. були сприятливими для сівби ріпаку озимого в 

оптимальні й допустимі строки. Температурний режим переважав 

середньобагаторічний показник на 3,3 оС, а кількість опадів становила 

97 % норми. У вересні й жовтні спостерігали таку ж закономірність, а 

в листопаді – дещо меншу кількість опадів (64 %). Перехід 

температури повітря через 0 оС відбувся в першій декаді грудня. 

Зимовий період відзначався деякою строкатістю. У січні опади 

становили 153 %, а в лютому температура повітря була плюсовою 

(1,8 оС, середньобагаторічні показники 40 мм і –3,7 оС). Перехід через 

5 оС відбувся в першій декаді березня з подальшим наростанням 

температур у квітні та достатнім вологозабезпеченням. Вищі 

температурні режими на 0,3–2,1 оС і 3,4–6,9 оС спостерігали в травні й 

червні за кількості опадів відповідно 176 і 93 % до 

середньобагаторічних показників. У липні температура повітря також 

була вищою на 0,9–3,1 оС, а кількість опадів, за винятком третьої 

декади, меншою.  

Період оптимальних строків сівби ріпаку озимого (ІІІ декада 

серпня 2019 р.) характеризувався вищою температурою повітря 
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(21,4 оС за середньобагаторічної 15,8 оС), а кількість опадів становила 

всього 6 мм за норми 24 мм. Однак за більшого вологозабезпечення у 

ІІ декаді (73,6 мм за середньобагаторічного показника 29 мм) 

продуктивна вологість ґрунту була достатньою для проростання 

насіння (15–19 мм). Середні показники вересня відповідали 

багаторічним даним. Більш вологою була й І декада жовтня, за 

середньобагаторічної 15 мм їх кількість становила 23,8 мм (159 %). ІІ і 

ІІІ декади жовтня були більш теплими і сухими. Погодні умови 

листопада характеризувалися вищою на 4,1 оС температурою повітря 

та меншою (86 %) кількістю опадів. Зимовий період був аномально 

теплим з плюсовими температурами: у грудні – 2,7 оС (за норми 

1,8 оС), січні – 0,7 оС (-4,6 оС), в лютому – 2,5 оС (-3,7 оС). Кількість 

опадів у грудні становила 104 %, січні – 71, лютому – 162 %. Добрий 

осінній розвиток рослин ріпаку озимого та сприятливі умови зимового 

періоду забезпечили відсоток перезимівлі 95–97. Вищими 

температурами і меншою кількістю опадів характеризувалися березень 

2020 р. (на 4,1 оС  і 91 %) та квітень (на 1,5 оС і 14,9 %). Травень був 

холодним і дощовим (-2,1 оС і 147,4 %). У червні температура повітря 

переважала середньобагаторічні дані на 2,1 оС з дещо більшою 

кількістю опадів (106 %), а в липні – на 1,4  оС з 70 %. 

У період бутонізації рослин 2019 р. кількість шкідників 

ріпакового квіткоїда на сортах ріпаку озимого перевищувала поріг 

шкідливості й становила в середньому 4 екз./росл., у 2020 р. – 

5 екз./росл. До початку цвітіння цей показник зріс до 8 і 9 екз./росл. 

(табл. 1).  

 

1. Чисельність ріпакового квіткоїда на рослинах сортів ріпаку 

озимого (2019/2020 рр.), екз./росл.   

Поріг 

шкідливості  

за фази 

Сорт 

Середнє  
Смарагт Пегас Соло Стілуца 

Бутонізація (2–

3 екземпляри на 

1 рослину) 3/5 4/5 5/4 4/4 4/5 

Початок цвітіння 

(5–6 екземплярів 

на 1 рослину) 8/9 7/8 9/10 8/9 8/9 
Примітка. Чисельник – 2019 р., знаменник – 2020 р. 
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Облік кількості квіток на рослинах підтвердив різну 

ефективність застосування інсектицидів (табл. 2). Якщо на контролі 

(без їх застосування) за роки досліджень цей показник варіював від 

170 шт. (2019 р.) до 211 шт. (2020 р.), то за застосування біскайя 240 

ОD, МД (у нормі 0,4 л/га) був вищим на 61/35 шт. Достовірно 

найбільшу кількість квіток спостерігали за внесення інсектициду 

каліпсо 480 SC, КС у нормі 0,3 л/га – 94/46 шт./росл.  

За статистичною обробкою даних трифакторного досліду сила 

впливу факторів становила: А (сорт) 71 % (НІР0,05 = 8,39 шт./росл.), 

С (інсектицид) – 6 %, взаємодія факторів АС – 8 %. 

 

2. Кількість квіток на рослині залежно від застосування 

інсектицидів (2019/2020 рр.), шт./росл.  

Інсектицид 

Н
о

р
м

а 
в
н

ес
ен

н
я
, 

  
  

л
/г

а
 

Сорт  

С
ер
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н

є 

±
 д

о
  

к
о

н
тр

о
л
ю

 

С
м

ар
аг

т 

П
ег

ас
 

С
о

л
о

 

С
ті

л
у

ц
а
 

Контроль 

(без 

застосування 

інсектициду) - 176/211 171/208 167/211 166/212 170/211 - 

Біскайя 

240 ОD, МД 0,4 236/246 232/246 230/247 226/245 231/246 61/35 

Каліпсо 

480 SC, КС 0,3 265/258 261/255 267/259 262/256 264/257 94/46 

Протеус, 

11 % м.д.  0,6 228/237 224/230 226/234 222/231 225/233 55/22 
      Сила 

впливу 
НІР0,05 

Фактор А (сорт)   0,71 8,39 

              В (метеорологічні чинники)   0,00 5,93 

              С (інсектицид)   0,06 8,39 

              АВ   0,00 11,86 
              АС   0,08 16,77 

              ВС   0,00 11,86 

              АВС   0,00 23,72 
Залишок   0,15  

Примітка. Чисельник – 2019 р., знаменник – 2020 р. 
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Спостерігали позитивний вплив інсектицидів на зав’язуваність 

стручків (табл. 3). Якщо на контролі (без їх внесення) кількість 

становила 82/206 шт./росл., то за застосування зростала на 55–68/21–

47 шт./росл. На цей показник достовірний (НІР0,05 = 8,33 шт./росл.) 

вплив сорту становив 13 %, інсектициду – 81 %. 

 

3. Кількість стручків на рослині залежно від застосування 

інсектицидів (2019/2020 рр.), шт./росл.  

Інсектицид 

Н
о

р
м

а 
в
н

ес
ен

н
я
, 

  
  

л
/г

а
 

Сорт 

С
ер
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н

є 

±
 д

о
  

к
о

н
тр

о
л
ю

 

С
м

ар
аг

т 

П
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ас
 

С
о

л
о

 

С
ті

л
у

ц
а
 

Контроль 

(без 

застосування 

інсектициду) - 86/206 82/205 80/204 79/209 82/206 - 

Біскайя 

240 ОD, МД 0,4 146/236 139/239 143/237 136/241 141/238 59/32 

Каліпсо 

480 SC, КС 0,3 155/250 149/248 152/249 141/249 150/249 68/47 

Протеус, 

11 % м.д.  0,6 141/227 135/225 137/226 136/230 137/227 55/21 
      Сила 

впливу 
НІР0,05 

Фактор А (сорт)   0,13 8,33 

              В (метеорологічні чинники)   0,00 5,89 

              С (інсектицид)   0,81 8,33 
              АВ   0,00 11,79 

              АС   0,01 16,67 

              ВС   0,00 11,79 

              АВС   0,00 23,57 

Залишок   0,04  

Примітка. Чисельник – 2019 р., знаменник – 2020 р. 

 

Середня врожайність насіння ріпаку озимого на контролі (без 

застосування інсектицидів) у 2019 р. становила 2,48 т/га, а в 2020 р. – 

3,05 т/га (табл. 4).  
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4. Урожайність насіння ріпаку озимого залежно від застосування 

інсектицидів (2019/2020 рр.), т/га  

Інсектицид 
Н

о
р

м
а 

в
н

ес
ен

н
я
, 

  
  

л
/г

а
 

Сорт 

С
ер

ед
н

є 

±
 д

о
  

к
о

н
тр

о
л
ю

 

С
м

ар
аг

т 

П
ег

ас
 

С
о

л
о

 

С
ті

л
у

ц
а
 

Контроль (без 

застосування 

інсектициду) - 

2,55/

3,18 

2,50/

3,06 

2,42/

3,00 

2,45/

2,96 

2,48/

3,05 - 

Біскайя 

240 ОD, МД 0,4 

2,86/

3,39 

2,89/

3,27 

2,85/

3,24 

2,81/

3,30 

2,85/

3,29 

0,37/

0,24 

Каліпсо 

480 SC, КС 0,3 

3,08/

3,60 

3,02/

3,52 

3,00/

3,55 

3,07/

3,57 

3,04/

3,56 

0,56/

0,51 

Протеус, 

11 % м.д.  0,6 

2,91/

3,47 

2,96/

3,35 

3,00/

3,38 

3,02/

3,40 

2,97/

3,38 

0,49/

0,33 
      Сила 

впливу 
НІР0,05 

Фактор А (сорт)   0,39 0,04 

              В (метеорологічні чинники)   0,02 0,02 

              С (інсектицид)   0,00 0,04 
              АВ   0,01 0,05 

              АС   0,51 0,07 

              ВС   0,01 0,05 
              АВС   0,04 0,10 

Залишок   0,02  

Примітка. Чисельник – 2019 р., знаменник – 2020 р. 

 

За застосування інсектициду біскайя 240 ОD, МД (0,4 л/т) 

приріст урожайності до контролю у 2019 р. становив 0,37 т/га, а в 

2020 р. – 0,24 т/га, а за протеус, 11 % м.д. (0,6 л/га) – відповідно 

0,49 т/га (2019 р.) і 0,33 т/га (2020 р.). 

Найефективнішим виявився вплив інсектициду каліпсо 480 SC, 

КС (норма – 0,3 л/га), який забезпечив найвищий достовірний приріст 

урожайності 0,56/0,51 т/га. Між варіантами з застосуванням 

інсектицидів каліпсо 480 SC, КС (0,3 л/га) і протеус, 11 % м.д. 

(0,6 л/га) різниця становила в 2019 р. 0,07 т/га, а в 2020 р. – 0,18 т/га. 

Поєднання впливу стійкості сорту до шкідників з ефективним 

інсектицидом (фактори АС) на врожайність насіння становило 51 % за 

НІР0,05 = 0,07 т/га. 
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Зменшення кількості шкідників на рослині внаслідок 

застосування досліджуваних агрозаходів позитивно впливало на 

формування маси 1000 насінин (табл. 5). Якщо на контролі вона була 

найнижчою – 3,18 г (2019 р.) і 3,03 г (2020 р.), то за внесення 

інсектицидів достовірно зростала на 0,51–0,90 г (2019 р.) і 0,21–0,63 г 

(2020 р.).  

Найвищий середній показник за роки досліджень (4,08/3,66 г) 

одержано з варіанта застосування каліпсо 480 SC, КС у нормі 0,3 л/га. 

Вплив сорту на генетично закладений показник маси 1000 

насінин оцінили в 69 %, інсектициду – 22 %, їх взаємодії – 5 %, інших 

факторів – 4 %.  

 

5. Маса 1000 насінин ріпаку озимого залежно від застосування 

інсектицидів (2019/2020 рр.), г  

Інсектицид 

Н
о
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а 
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Сорт 

С
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о
л
ю

 

С
м

ар
аг
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ас
 

С
о

л
о

 

С
ті

л
у

ц
а
 

Контроль (без 

застосування 

інсектициду) - 

3,29/

3,03 

3,18/

3,04 

3,15/

3,00 

3,11/

3,05 

3,18/

3,03 - 

Біскайя 

240 ОD, МД 0,4 

3,67/

3,29 

3,64/

3,08 

3,57/

3,24 

3,48/

3,25 

3,59/

3,24 

0,51/

0,21 

Каліпсо 

480 SC, КС 0,3 

4,18/

3,71 

4,09/

3,60 

4,05/

3,65 

4,01/

3,68 

4,08/

3,66 

0,90/

0,63 

Протеус, 

11 % м.д.  0,6 

3,77/

3,52 

3,81/

3,46 

3,79/

3,40 

3,84/

3,50 

3,80/

3,47 

0,62/

0,44 
      Сила 

впливу 
НІР0,05 

Фактор А (сорт)   0,69 0,05 

              В (метеорологічні чинники)   0,00 0,03 

              С (інсектицид)   0,22 0,05 
              АВ   0,00 0,07 

              АС   0,03 0,10 

              ВС   0,01 0,07 
              АВС   0,01 0,14 

Залишок   0,04  

Примітка. Чисельник – 2019 р., знаменник – 2020 р. 
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Залежно від погодних умов, які склалися в період формування 

насіння, та під впливом досліджуваних інсектицидів на масу 1000 

насінин середній показник енергії проростання насіння у сортів був 

високим і варіював від 81/78 на контролі до 86/83 % – за їх 

застосування (табл. 6). Різниця порівняно з контролем становила 3–5 % 

і була достовірною за НІР0,05 = 2,11 %.  

На енергію проростання найбільший вплив (67 %) мали погодні 

умови року, сорт – 9 %, взаємодія факторів – 7 %, залишок – 11 %. 

 

6. Енергія проростання насіння ріпаку озимого залежно від 

застосування інсектицидів (2019/2020 рр.), %  

Інсектицид 

Н
о
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а 
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н
я
, 

  
  

л
/г

а
 

Сорт 
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о
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ас
 

С
о

л
о

 

С
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л
у

ц
а
 

Контроль 

(без 

застосування 

інсектициду) - 82/79 81/77 80/77 80/79 81/78 - 

Біскайя 

240 ОD, МД 0,4 85/81 85/81 86/80 85/82 85/81 4/3 

Каліпсо 

480 SC, КС 0,3 86/84 86/82 85/83 86/83 86/83 5/5 

Протеус, 

11 % м.д.  0,6 85/82 85/83 86/82 86/82 86/82 5/4 
      Сила 

впливу 
НІР0,05 

Фактор А (сорт)   0,09 2,11 

              В (метеорологічні чинники)   0,67 1,91 

              С (інсектицид)   0,06 2,11 

              АВ   0,04 5,81 

              АС   0,01 8,22 

              ВС   0,01 5,81 
              АВС   0,01 11,62 

Залишок   0,11  

Примітка. Чисельник – 2019 р., знаменник – 2020 р. 

 

Висока енергія проростання зібраного насіння ріпаку озимого 

залежно від застосування інсектицидів забезпечила в середньому 
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показник лабораторної схожості насіння сортів: 92–95 (2019 р.) і 92– 

94 % (2020 р.) (табл. 7). Вплив факторів на цей показник становив: 

сорту – 8 %, погодних умов – 61 %, інсектицидів – 5 %, їх взаємодії – 

10 %, інших – 16 %.  

 

7. Лабораторна схожість насіння ріпаку озимого залежно від 

застосування інсектицидів (2019/2020 рр.), %  

Інсектицид 
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о
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Контроль 

(без 

застосування 

інсектициду) - 92/92 91/92 92/91 91/93 92/92 - 

Біскайя 

240 ОD, МД 0,4 93/94 94/93 93/93 93/94 93/94 1/2 

Каліпсо 

480 SC, КС 0,3 95/93 95/93 95/94 95/94 95/94 3/2 

Протеус, 

11 % м.д.  0,6 94/93 95/93 94/92 94/94 94/93 2/1 
      Сила 

впливу 
НІР0,05 

Фактор А (сорт)   0,08 1,57 

              В (метеорологічні чинники)   0,61 1,81 

              С (інсектицид)   0,05 1,57 
              АВ   0,06 2,63 

              АС   0,02 3,13 

              ВС   0,01 1,63 
              АВС   0,01 3,26 

Залишок   0,16  

Примітка. Чисельник – 2019 р., знаменник – 2020 р. 

 

Ефективність застосування інсектицидів залежить від отриманої 

рентабельності вирощування насіння і є важливою умовою для їх 

широкого впровадження у сільськогосподарське виробництво.  

У 2019 р. вартість гектарної норми досліджуваних інсектицидів 

була різною, зокрема: біскайя 240 ОD, МД (0,4 л/га) – 412,8 грн/га, 

каліпсо 480 SC, КС (0,3 л/га) – 667,5 грн/га, протеус, 11 % м.д. 
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(0,6 л/га) – 522,0 грн/га, однак це не вплинуло на рівень рентабельності 

виробництва насіння (табл. 8).  

Висока ефективна дія інсектициду каліпсо 480 SC, КС 

забезпечила на 8 % вищий рівень рентабельності порівняно з 

інсектицидом біскайя 240 ОD, МД і на 2,5 % – з протеус, 11 % м.д. 

 

8. Економічна ефективність застосування інсектицидів на посівах 

ріпаку озимого (2019 р.) 
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%
 

Контроль (без 

застосування 

інсектициду) - 2,48 27,3 18,4 8,9 7,4 48,4 

Біскайя 240 ОD, МД 0,4 2,85 31,4 18,8 12,6 6,6 67,0 

Каліпсо 480 SC, КС 0,3 3,04 33,5 19,1 14,4 6,3 75,4 

Протеус, 11 % м.д.  0,6 2,97 32,7 18,9 13,8 6,4 73,0 
Примітка. Вартість 1 т насіння ріпаку – 13,0 тис. грн. 

 

Вартість реалізованого насіння врожаю 2020 р. становила 39,4–

47,6 тис. грн/га, а затрати ресурсів – 21,4–23,0 тис. грн/га за різної 

гектарної норми досліджуваних інсектицидів, зокрема: біскайя 240 ОD, 

МД (0,4 л/га) – 412,8 грн/га, каліпсо 480 SC, КС (0,3 л/га) – 

667,5 грн/га, протеус, 11 % м.д. (0,6 л/га) – 522,0 грн/га, що впливало 

на загальні витрати (табл. 9).  

Найвищий рівень рентабельності забезпечив інсектицид каліпсо 

480 SC, КС (99,1 %), що вище від біскайя 240 ОD, МД на 10,8 % і від 

протеус, 11 % м.д. – 3,0 %. 

 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 69 (2) 

36 

 

9. Економічна ефективність застосування інсектицидів на посівах 

ріпаку озимого (2020 р.) 

Обробка насіння 
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Контроль (без 

застосування 

інсектициду) - 3,03 39,4 21,4 18,0 7,06 84,1 

Біскайя 240 ОD, МД 0,4 3,24 42,0 22,3 19,7 6,9 88,3 

Каліпсо 480 SC, КС 0,3 3,66 47,6 22,9 24,7 6,3 99,1 

Протеус, 11 % м.д.  0,6 3,47 45,1 23,0 22,1 6,5 96,1 
Примітка. Вартість 1 т насіння ріпаку – 13,0 тис. грн. 

 

Висновки 

У погодних умовах вегетаційних періодів 2019, 2020 рр. на 

сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах Західного Лісостепу при 

перевищенні порогу шкодочинності ріпакового квіткоїда в фазі 

бутонізації – цвітіння обов’язковим агрозаходом є застосування 

ефективних інсектицидів.  

1. Внесення  біскайя 240 ОD, МД (норма 0,4 л/га), каліпсо 480 

SC, КС (0,3 л/га), протеус, 11 % м.д. (0,6 л/га) зумовлювало зменшення 

кількості шкідників на рослині, що збільшувало зав’язування квіток на 

70 (2019 р.) і 34 шт. (2020 р.).  

2. Більша кількість квіток на рослині забезпечувала зростання 

показників репродуктивних органів (стручків) на 60 (2019 р.) і 33 шт. 

(2020 р.). 

3. Інсектициди, застосовані в фазі бутонізації – цвітіння, 

сприяли достовірному приросту врожайності 0,47 (2019 р.) і 0,36 т/га 

(2020 р.).  

4. За умов застосування інсектицидів маса 1000 насінин 

зростала порівняно з контролем на 0,68/0,43 г, що забезпечувало 

високі показники енергії проростання (81–86 і 78–83 %) та 

лабораторної схожості насіння (92–95 і 92–94 %).  
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5. Порівняно з контролем (без застосування інсектицидів) 

рентабельність виробництва насіння сортів ріпаку озимого зростала на 

23,4 % (2019 р.) і 10,4 % (2020 р.). За вищої ефективності препарату 

каліпсо 480 SC, КС та нижчої норми його внесення (0,3 л/га) рівень 

рентабельності був найвищим: 75,4 % (2019 р.) і 99,1 % (2020 р.). 
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